Załącznik nr 6 do
Regulaminu Programu Motywacyjnego
PROTEKTORS.A.

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI SERII A
EMITOWANYCH PRZEZ PROTEKTOR S.A.
(REALIZACJA UPRAWNIENIA Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A)
Niniejszy dokument stanowi oświadczenie, w rozumieniu art. 451 ust. 1 w związku z art. 437
ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j Dz.U. z 2017 r., poz. 1577
późn. zm.), o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w
Lublinie o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Protektor S.A. w celu przyznania praw
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia
[__] 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji
imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki („Uchwała w Sprawie
Programu Motywacyjnego”), a w związku z programem motywacyjnym dla Członków Zarządu
Protektor S.A.

Oznaczenie emitenta obejmowanych akcji
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON 430068516.

Dane dotyczące podmiotu składającego oświadczenie (subskrybenta)
Imię i nazwisko subskrybenta

Adres zamieszkania subskrybenta

Numer dowodu osobistego subskrybenta
(lub innego dokumentu tożsamości) oraz
numer PESEL
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Dane dotyczące obejmowanych akcji
Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A
uprawniających do objęcia akcji zwykłych
na okaziciela serii A:

[__]

Rodzaj obejmowanych akcji:

akcje zwykłe na okaziciela serii E

Liczba obejmowanych akcji:

[__] ([__])

Cena emisyjna obejmowanych akcji:

3,52 PLN (trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze)

Łączna cena emisyjna:

[__] ([__])

Wysokość
wpłaty
obejmowane akcje:

dokonanej

na

[__]

Forma dokonywanej wpłaty na akcje:

przelew

Forma zwrotu wpłaty na akcje w przypadku
nadpłaty lub nieprawidłowego zapisu na
akcje:

Przelewem na rachunek osoby składającej
zapis nr rachunku: [__] prowadzony przez:
[__]

Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji i wpłaty na
obejmowane akcje
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin, wpłaty
dokonywane są na rachunek bankowy: [__].
Uwaga: konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych
subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot
wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. wszelkie
konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.

Oświadczenie subskrybenta o objęciu akcji i zgodzie na brzmienie statutu
W wykonaniu praw wynikających z wyemitowanych przez PROTEKTOR S.A. z siedzibą w
Lublinie warrantów serii A, niżej podpisany: [__],


oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego
oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego Protektor S.A. przyjętego uchwałą Rady
Nadzorczej Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nr [__] z dnia [__] 2019
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu
Motywacyjnego”);



oświadczam, że wskazana powyżej łączna cena emisyjna została wpłacona w całości i
załączam potwierdzony przez bank lub firmę ewidencyjną dowód wpłaty na akcje
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(Załącznik nr 1);


oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu PROTEKTOR S.A. i akceptuję jego
brzmienie;



oświadczam, że akceptuję warunki emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz w
wykonaniu praw wynikających z wyemitowanych przez PROTEKTOR S.A. z siedzibą w
Lublinie warrantów serii A, niniejszym obejmuję
[ilość sztuk]
akcji zwykłych na okaziciela serii E na warunkach wyżej określonych.

W związku z wykonaniem prawa objęcia akcji, przedstawiam
subskrypcyjnych serii A, z których wykonuje uprawnienie.

dokument

warrantów

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania. Potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest Protektor
S.A.

Podpis subskrybenta

Podpisy osób umocowanych do działania
w imieniu PROTEKTOR S.A.

[miejscowość i data]

[miejscowość i data]

[imię i nazwisko]

[imię i nazwisko]

[podpis]

[podpis]

[miejscowość i data]

[imię i nazwisko]

[podpis]

Strona 3 z 3

